
 
 
Subsidieoproep:  Experimenten vervoer voor mensen met verward gedrag door niet RAV’s 

Deze subsidieoproep heeft betrekking op vervoer voor mensen met verward gedrag vervoer door 

andere vervoersaanbieders dan de RAV’s. U kunt binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen 

voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. De 

subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €200.000,- per project en heeft 

een looptijd van maximaal 21 maanden, tot uiterlijk 1 april 2020. Naar verwachting kan vanaf 1 januari 

2020 de structurele bekostiging voor andere partijen dan regoinale ambulance voorzieningen ingaan 

en vervalt de noodzaak voor aanvullende subsidiëring. De deadline voor het indienen van 

subsidieaanvragen is 15 mei 2018, 14.00 uur.  

Samenhangende subsidieoproepen passend vervoer 
Om invulling te geven aan Bouwsteen 7 Passend vervoer voor een sluitende aanpak van verward 
gedrag worden vanuit het Actieprogramma een aantal complementaire subsidieoproepen uitgezet: 

1. Experimenten vervoer voor mensen met verward gedrag door niet RAV’s 
2. Subsidieoproepen voor de Regionale Ambulance Voorzieningen 
Inmiddels zijn RAV-regio’s uitgenodigd om in te dienen op 2 subsidieoproepen die specifiek 
zijn gericht op voor vervoer van mensen met verward gedrag door de RAV’s.  
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Subsidieoproep: Experimenten vervoer voor 
mensen met verward gedrag door niet RAV’s 
Deadline: 15 mei 2018, 14.00 uur 
Trefwoorden: mensen met verward gedrag, vervoer, experimenten 
Geplaatst op: 3 april 2018 
Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen  

Samenvatting 
In deze subsidieronde kunt u subsidieaanvragen indienen voor lokale, 
experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward 
gedrag. Daarbij kiest u of uw vervoersdienst zowel acuut als niet-acuut 
vervoer aanbiedt, of alleen niet-acuut vervoer aanbiedt: 

1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en 
beoordeling  

2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling.   
 
Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden voor projecten met een 
looptijd van max. 21 maanden (tot uiterlijk 1 april 2020). Het maximale 
budget per project is € 200.000,-.  

Achtergrond 
De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door mensen met verward gedrag toe. 
Er is aandacht nodig voor alle facetten van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met 
verward gedrag, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperken. Dat is 
waar het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) op inspeelt.  
 

Schakelteam Personen met Verward Gedrag 
Om door te pakken op de aanpak van het Aanjaagteam Verwarde Personen hebben de ministeries 
van VWS en VenJ en de VNG het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ingesteld. Het 
Schakelteam verbindt partijen en stimuleert en faciliteert een goed werkende aanpak voor mensen 
die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen 
schade berokkenen. Deze lokale sluitende aanpak is domein overstijgend, stelt de mens centraal en 
is opgebouwd uit 9 samenhangende bouwstenen. 
 

Doel Actieprogramma  
Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het 

stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals 

ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar 

Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met 

verward gedrag en hun omgeving.  

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het 

stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals 

ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar 

Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met 

verward gedrag en hun omgeving. 

Het Actieprogramma kent 3 onderdelen: 
1. Regionale praktijkprojecten: ontwikkeling en/of realisatie van een lokale sluitende 

aanpak in de praktijk. 
2. Participatie in de samenleving: initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en herstel, 

scholing en maatschappelijke acceptatie. 
3. Kennisontwikkeling: onderzoek, monitoring, evaluatie en kennisverspreiding.  

 
Deze subsidieoproep heeft betrekking op onderdeel 1. Naast deze subsidieoproep staan er 
momenteel ook subsidieoproepen open voor: 

- Regionale aanpak verward gedrag 
- Startsubsidies: opstellen plan van aanpak verward gedrag 

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.zonmw.nl/avg en in de brochure. 
 

https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/sluitende-aanpak-personen-met-verward-gedrag-toegelicht
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regionale-aanpak-verward-gedrag-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/startsubsidie-opstellen-plan-van-aanpak-verward-gedrag/
http://www.zonmw.nl/avg
http://www.zonmw.nl/brochureavg


Doel subsidieoproep 

U kunt binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor lokale, experimentele projecten voor 
gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Het resultaat van het project is een lokale, 
vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het 
huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meetbare 
resultaten oplevert voor de evaluatie.  
 

Subsidiabele kosten en beschikbaar budget 
ZonMw stelt middelen beschikbaar voor onder andere (aanvullende) scholing, aanpassingen aan 
vervoersmiddelen, coördinatie, ritkosten, registratie en monitoring. Subsidiemiddelen kunnen 
uitsluitend gebruikt worden voor lokale activiteiten. In totaal is € 8 miljoen beschikbaar voor 
vervoersprojecten. Voor deze subsidieronde is maximaal € 2 miljoen gereserveerd. 
 

Doelgroep verward gedrag 
Het betreft vervoer van en zorg voor mensen met verward gedrag als gevolg van één of een 
combinatie van de volgende oorzaken: 

 Een psychiatrische stoornis of psychiatrische klachten. 

 Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 

 Indien u ook vervoer aanbiedt vóór beoordeling): een somatische aandoening, al dan niet in 
combinatie met een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld: dementie, diabetes, delier, 
etc.  

 
Sommige voorwaarden zijn afhankelijk van keuze voor vervoersmomenten die in het experiment 
worden aangeboden. In dat geval staan bij de voorwaarden 2 opties: 

1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling (acuut en GGz)  
2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling (alleen GGz).   

 

Type vervoersdienst  
4 verschillende vervoersmomenten staan centraal: 

1. Vervoer vóór beoordeling, bijvoorbeeld naar een beoordelingslocatie (er heeft nog geen 
psychiatrische/somatische beoordeling plaatsgevonden). 

2. Vervoer ná beoordeling, bijvoorbeeld naar een instelling vanuit huis of vanuit een 
beoordelingslocatie of van een beoordelingslocatie naar huis. 

3. Vervoer terug naar een instelling van een ongeoorloofd afwezige persoon met een rechterlijke 
machtiging (RM). 

4. Vervoer tussen instellingen.  
 
U maakt een expliciete keuze of u vervoer aanbiedt voor acuut of niet-acuut vervoer van mensen met 
verward gedrag. Acuut vervoer is gericht op vervoersmoment 1 t/m 4 en niet-acuut vervoer is gericht 
op vervoersmoment 2, 3 en 4. De vervoersdienst moet in afstemming met de verschillende partijen 
optreden afhankelijk van gekozen vervoersaanbod.  

Cliënten en naasten centraal 

In projecten wordt gewerkt aan de realisatie van een integrale persoonsgerichte aanpak en staat de 
leefwereld van de mens centraal. Om daar op een goede manier invulling aan te geven dienen zowel 
cliënten- als naasten(organisaties) onderdeel te zijn van de projectgroep. Bovendien is in alle fases 
van het project nadrukkelijk aandacht voor het perspectief van mensen die (dreigen) de grip op hun 
leven te verliezen en de behoeften van hun omgeving. 
 

Meerdere subsidieoproepen per jaar 

Deze subsidieoproep wordt jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen 
subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen. De subsidieoproep kan na elke deadline 
worden aangepast.  
 
De planning voor de volgende subsidieronde is als volgt: 

 Deadline subsidieronde 7: dinsdag 30 oktober 2018, 14.00 uur.  
 
Voor deze subsidieronde is maximaal € 2 miljoen gereserveerd. 
 



Randvoorwaarden  
Sommige voorwaarden zijn afhankelijk van keuze voor vervoersmomenten die in het experiment 
worden aangeboden. In dat geval staan bij de voorwaarden 2 opties: 
1. Acuut én niet-acuut: zowel vóór als na de eerste opvang en beoordeling (acuut en GGz).  
2. Niet-acuut: alleen ná de eerste opvang en beoordeling (alleen GGz).   
 

Wie kan aanvragen?  
 Eén partij fungeert als hoofdaanvrager.  

 Eén persoon wordt gedurende het project aangesteld als projectleider en coördinator. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en het eerste 
aanspreekpunt voor ZonMw.  

 Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep. 

Bovendien is in alle fases van het project nadrukkelijk aandacht voor het perspectief van mensen 
die (dreigen) de grip op hun leven te verliezen en de behoeften van hun omgeving. 

 Om er voor te zorgen dat het project aansluit bij de huidige praktijk en alle benodigde partijen 
betrokken zijn, maakt de hoofdaanvrager deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. De 
volgende partijen dienen in ieder geval deel uit te maken van dit samenwerkingsverband: 
1. Vervoer zowel voor als na de eerste opvang en beoordeling: acuut verward en GGz 

- een lokale vervoeraanbieder  
- de meldkamer (die acute ritten toewijst) 
- een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt 
- een organisatie die GGz behandeling en/of thuis begeleiding biedt  

2. Vervoer alleen ná de eerste opvang en beoordeling: alleen GGz, geen acuut vervoer 
- een lokale vervoeraanbieder  
- een organisatie die GGz behandeling en / of thuis begeleiding biedt 
- een organisatie die de eerste opvang en beoordeling biedt (alleen als ritten vanaf 

eerste opvang / beoordeling worden aangeboden) 
Alle partijen bevestigen het samenwerkingsverband in een getekende 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage C).  

Het vervoer geschiedt niet in onderaannemerschap van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). 
Voor vervoer in onderaannemerschap van de RAV kan gebruik gemaakt worden van de 
subsidieoproep Regionale Ambulancevoorziening. Hiervoor zijn de RAV’s reeds uitgenodigd. 

 

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden?  

 De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 200.000,- per project. 
De looptijd van het project bedraagt maximaal 21maanden, tot uiterlijk 1 april 2020. Het project 
heeft een verplichte startdatum van uiterlijk 4 weken na toekenning. 

 Vertegenwoordigers van cliënten en naasten moeten inhoudelijk betrokken worden. Hiervoor 
neemt u reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in uw begroting.  

 Binnen deze subsidieregeling kan o.a. budget worden aangevraagd voor (aanvullende) scholing, 
aanpassingen aan vervoersmiddelen, coördinatie, ritkosten, communicatieactiviteiten en 
registratie en monitoring.  

 Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de regionale 
en lokale betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via medegebruik 
door andere instellingen).  

 Er kan geen vergoeding voor zorgkosten of (ver)bouwkosten worden aangevraagd.  

 Het is niet mogelijk om kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de officiële start van het project 
op te voeren of te declareren. Wel kunnen reeds gestarte projecten voortgezet worden met deze 
subsidie. 

 ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 U kunt beperkt (max. 10%) middelen reserveren voor evaluatie en monitoring (zie onder vereisten 
plan van aanpak).  

 
Voor ZonMw-projecten geldt dat van alle uitgaven betaalbewijzen moeten kunnen worden overlegd. 
Uitgaven zonder geldig betaalbewijs komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook cofinanciering 
dient door uw organisatie integraal onderbouwd te worden door betaalbewijzen, 
zoals urenregistraties, rittenstaten etc. ZonMw hecht er grote waarde aan dat de inzet van 
cofinanciering transparant wordt geadministreerd en verantwoord.  



Mocht er onverhoopt sprake zijn van uitstel van de structurele bekostiging voor andere partijen dan 
regionale ambulance voorzieningen, dan is het mogelijk dat de pilots worden verlengd. In dat geval 
zal op basis van de resultaten en een plan van aanpak gekeken worden of de pilot in aanmerking 
komt voor verlenging. 
 

Hoe kunt u uw subsidieaanvraag indienen?  
 Uw aanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In ProjectNet 

vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de projectgroep leden, een 
samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie bijlage D voor een 
handleiding van ProjectNet). Daarnaast voegt u verplicht 3 bijlagen (in PDF) toe:  

o Plan van aanpak (max. 10 A4, Arial, lettergrootte 10 pt). Evt. volgens format. 
o Begroting volgens verplicht format (zie bijlage B). Meer informatie over de  

voorwaarden en financiën vindt u op de website van ZonMw.  
o Samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage C).   

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/A._Template_plan_van_aanpak_Lijn_4_Experimentele_projecten_vervoer.docx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/


Plan van aanpak 

Het plan van aanpak moet minstens bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Doelstelling(en) van het project, inclusief keuze voor vervoersdiensten die zullen worden 
aangeboden (voor en na of uitsluitend na beoordeling / eerste opvang). 

 Een contextbeschrijving, waarin de regio in kaart is gebracht. Neem onder andere op om 
welke regio het gaat, hoeveel personen het op maand- of jaarbasis betreft en geef de huidige 
stand van zaken van melding (mits van toepassing), vervoer, eerste opvang en beoordeling, 
transfer tussen instelling of naar huis van mensen met verward gedrag in de regio.  

 Een toelichting van de rollen en taken van de verschillende partijen van het 
samenwerkingsverband.  

 Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer een door wie 
(welke partijen) worden uitgevoerd.  

 Een beschrijving van de borging na afloop van het project. Benoem hierbij in ieder geval de 
continuïteit van de samenwerking, kennis en expertise en de financiële borging. 

 Beschrijving van de monitoring en evaluatie.  
Let op. Bij de monitoring van het project dient u rekening te houden met het aanleveren van 
data voor de externe evaluatie. In bijlage D vindt u een concept lijst van de te registreren 
gegevens. De monitoring wordt na honorering met u afgestemd. U bent verplicht gegevens uit 
uw project voor de evaluatie aan te leveren.  

 Een publiekssamenvatting (max 150 woorden, leesbaar voor een breed publiek, zie 
schrijfwijzer).  

 
Onderaan deze subsidieoproep vindt u een template dat u kunt gebruiken voor het opstellen van uw 
plan van aanpak. Gebruik maken van het template dient als hulpmiddel en is niet verplicht. 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Over_ZonMw/ZonMw_Handboek_1SchrijfwijzerProjectleider_12-2011_04.pdf


Beoordelingscriteria 
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw1. Uw 

subsidieaanvraag wordt op basis van de onderstaande criteria beoordeeld. De beoordelingscriteria 

zijn:  

1. Vernieuwingswaarde en bijdrage aan programmadoel 
 Het project is een vernieuwende oplossing voor het probleem van vervoer van mensen met 

(acuut) verward gedrag.  

 De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige 
situatie in de regio is aangetoond.  

 Het perspectief van cliënten en hun naasten is geborgd in de aanvraag. 

 Er is aansluiting gezocht bij de sluitende aanpak (9 bouwstenen) zoals geformuleerd door het 
Aanjaagteam verwarde personen.  

 Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend geschreven.  

 De borging na afloop van de projectperiode is aannemelijk gemaakt. 
 

2. Samenwerking 
 De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. 

 Binnen de projectgroep zijn minimaal de partijen betrokken die zijn genoemd bij 
Randvoorwaarden. 

 Ervaringsdeskundigen (cliënten en naasten) zijn onderdeel van de projectgroep en betrokken 
bij de opzet en uitvoering van het project. Deze betrokkenheid is helder omschreven.   

 Het samenwerkingsverband is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn opgenomen. Het samenwerkingsverband is 
toegelicht.   

 Relevante partijen zijn aantoonbaar geïnformeerd over het project. Deze partijen zijn in ieder 
geval zorgverzekeraars, de IGJ, de politie en de burgemeester(s) (in verband met rechterlijke 
machtiging).  
 

3. Kwaliteit en veiligheid 
 Het project is gericht op het verlenen van passende zorg en ondersteuning.  

 Het project is daarnaast gericht op het creëren van rust en veiligheid voor mensen met 
verward gedrag en hun omgeving (de-escalatie).  

 Hulpverleners hebben kennis en ervaring met de-escalatie, crisisinterventie en passende 
toeleiding van zorg voor de totale keten van meldkamer, eerste opvang en beoordeling, 
behandeling of thuissituatie of hier worden activiteiten op ingezet.  

 De veiligheid van de patiënt, de hulpverleners en van omstanders is geborgd.   

 De continuïteit van zorg; het project is in de keten (melding/indien van toepassing, eerste 
opvang en beoordeling/indien van toepassing, zorginstelling en zorgverlener thuis) verankerd 
en in afspraken vastgelegd.  

 De informatie-uitwisseling tussen zorg- en hulpverleners is beschreven.  

 (Indien van toepassing): De afspraken met meldkamer, eerste opvang en beoordeling zijn 
beschreven. 

 Indien u acuut vervoer aanbiedt, licht u toe of en welke afspraken zijn gemaakt met de RAV in 
de regio. 
 

4. Haalbaarheid 
 De doelen van het project zijn SMART geformuleerd. 

 In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen.  

 De grootte en selectiecriteria van de doelgroep zijn overzichtelijk in kaart gebracht. 

 De haalbaarheid van het project is aan de hand van een SWOT-analyse inzichtelijk gemaakt.  

 Het project levert meetbare resultaten op voor de evaluatie.  
 

                                                           
1 De algemene subsidiebepalingen adresseren iedereen die betrokken is bij het desbetreffende project. Bij de 

subsidieontvanger zijn 3 rollen gedefinieerd: 
1. Bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. 
2. (Hoofd)aanvrager is degene die (eind)verantwoordelijk  is voor de subsidieaanvraag 
3. Projectleider/penvoerder is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project 

 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf


5. Kosten-baten 
 Er is inzichtelijk gemaakt hoe de kosten van de vervoersoplossing opwegen tegen de 

(maatschappelijke) meerwaarde (de verbetering van het vervoer van mensen met verward 
gedrag). 

 De vervoersoplossing is (naar verwachting) kostendekkend voor uw regio. 

 De vervoersoplossing is mogelijk op te schalen naar andere regio’s.  
 

6. Begroting 
 Het aangevraagde budget en de looptijd zijn realistisch onderbouwd. 

 Kosten voor een projectleider en inzet van cliënten en naasten zijn opgenomen in de 
begroting.   

 Indien van toepassing: kosten voor de meldkamer en/of eerste opvang en beoordeling 
kunnen zijn opgenomen in de begroting. 

 Cofinanciering (een eigen bijdrage of een bijdrage van andere partijen) is een pré, in 
financiële middelen of menskracht.   

 
 
Beoordeling kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid door IGJ 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting/Inspectie voor de Gezondheidszorg beoordeelt 
de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. De criteria daarvoor vindt u in het Toetsingskader IGJ 
vervoersexperimenten.  
 
Aanvullend beoordelingskader 
Naast de bovengenoemde criteria, neemt de commissie ook regionale spreiding in ogenschouw. Een 
landelijke representatieve spreiding wordt hierbij nagestreefd.  
 

AGVV 

Indien u plannen heeft voor het opzetten van alternatieve vervoersexperimenten, maar deze niet 

passend zijn binnen deze subsidieoproep, neem dan contact met ons op. Wellicht komt uw aanvraag 

wel in aanmerking voor de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Wij helpen u hier graag bij.   

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/F._Toetsingskader_IGJ_vervoersexperimenten.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038844/2017-01-01


Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure vindt plaats volgens de volgende 5 stappen:  

 Stap 1. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van bovenstaande criteria door 
een beoordelingswerkgroep. Deze bestaat uit experts met (praktische) kennis op het gebied 
van mensen met verward gedrag. Ook ervaringsdeskundigen (cliënten en naasten) zijn hierin 
vertegenwoordigd.  

 Stap 2. Wanneer de beoordelingswerkgroep vragen heeft over uw aanvraag, wordt u 
gevraagd nadere toelichting te geven (wederhoor). Daar nemen we t.z.t. contact met u over 
op. Wanneer uw project als zeer goed wordt beoordeeld op alle bovenstaande criteria, hoeft u 
geen wederhoor in te dienen.  

 Stap 3: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) toetst alle aanvragen op mogelijke 
(veiligheids)risico’s voor patiënten in het bijzonder en algemeen aan (patiëntrisico’s ten 
aanzien van afwijking van) de vigerende gezondheidszorg wet- en regelgeving. De IGJ 
informeert de programmacommissie over haar oordeel. 

 Stap 4. Alle aanvragen worden met het oordeel van de beoordelingswerkgroep, de toets van 
de IGJ en eventueel het wederhoor voorgelegd aan de programmacommissie. Deze 
formuleert een eindoordeel (zeer goed, goed, voldoende, matig, onvoldoende) en adviseert 
het ZonMw-bestuur over honorering of afwijzing van uw subsidieaanvraag. Alle projecten die 
zeer goed, goed en voldoende worden beoordeeld komen in aanmerking voor honorering, 
mits dat mogelijk is binnen het beschikbare budget van deze subsidieronde.  

 Stap 5. Projectaanvragen die worden afgewezen, krijgen de mogelijkheid het projectplan aan 
te passen en bij een volgende subsidieronde opnieuw in te dienen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informatiebijeenkomsten  
Op woensdag 18 april vindt een informatiebijeenkomst plaats in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst 

worden het programma, de begroting en de subsidieoproepen nader toegelicht en heeft u de 

mogelijkheid om vragen te stellen. Deelname is kosteloos. U kunt zich voor deze bijeenkomst 

opgeven via het online aanmeldformulier.  

Tijdpad  
 

 
 

Deadline indienen subsidieaanvraag 15 mei 2018, 14.00 uur 
Ontvangst commentaar beoordelingswerkgroep  1 juni 2018 
Indienen wederhoor  8 juni 2018  
Ontvangst besluitbrief 29 juni 2018 
Uiterlijke startdatum  1 augustus 2018 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-subsidieoproepen-verward-gedrag-april-2018/
https://www.zonmw.nl/nl/formulieren/informatiebijeenkomst-verward-gedrag/


Indienen in ProjectNet 
Aanvragen dient u in via ProjectNet: het elektronisch indiensysteem van ZonMw. Wanneer u nog niet 
eerder gewerkt met ProjectNet, meldt u zich dan eerst aan als nieuwe gebruiker. In de handleiding 
van ProjectNet leest u hoe u een account kunt aanmaken.   
 
Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief bijlagen) zijn ingediend. De deadline is  
15 mei 2018, om 14.00 uur. Direct na het indienen wordt u gewezen op het formulier ‘Verklaring 
akkoord indienen subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u dit formulier te voorzien van de handtekening 
van de “bestuurlijk verantwoordelijke” en de “hoofdaanvrager” en deze digitaal te sturen naar ZonMw, 
t.a.v. Ranoeka Autar, avg@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 week na de digitale indiening 
binnen te zijn.  
 
 

Downloads en links 
A. Template plan van aanpak (optioneel) 
B. Format begroting (verplichte bijlage) 
C. Format samenwerkingsovereenkomst (verplichte bijlage) 
D. Handleiding ProjectNet 
E. Lijst registratiegegevens vervoersritten 
F. Toetsingskader IGJ vervoersexperimenten 
G. Algemene subsidiebepalingen ZonMw 
H. Procedures ZonMw 

 
 

TIPS  
 Wanneer uw organisatie nog niet geregistreerd is bij ZonMw dan kunt u dit in ProjectNet 

aanvragen. Zonder organisatie is het niet mogelijk een ProjectNet account aan te maken. Ook 
de organisaties waarmee u samenwerkt dienen in ons systeem geregistreerd te worden. Wij 
adviseren u om dit tijdig aan te vragen. 

 Het is handig om voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te 
printen en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft 
opgesteld en vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige 
tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf 
corrigeren. 

 Om de begroting goed in PDF te laten passen, kunt u de marges aanpassen naar ‘smal’ en 
de afdrukstand naar ‘liggend’. 

 Wanneer uw aanvraag niet ontvankelijk (onvolledig of onjuist ingediend) is ontvangt u binnen 
2 dagen na de deadline bericht van ZonMw. In het bericht staat welk onderdeel aangevuld 
moet worden om alsnog voor beoordeling in aanmerking te komen. U krijgt daarbij maximaal 
24 uur de tijd om uw aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. Zorg ervoor dat de 
hoofdaanvrager en/of de projectleider / penvoerder in die periode telefonisch goed bereikbaar 
is. 

 Plan van tevoren tijd in om de wederhoor (reactie op het oordeel van de 
beoordelingswerkgroep) te schrijven. U heeft hiervoor ongeveer één week. De datum voor het 
indienen van het wederhoor is 8 juni 2018. 

 Houdt de ZonMw-website: www.zonmw.nl/avg in de gaten voor actuele informatie over het 
programma AVG. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

 

Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: + 31 070 349 
52 26, e-mail: avg@zonmw.nl. 
  
 

Technische vragen 

Mocht u problemen hebben met ons elektronisch indiensysteem ProjectNet dan helpen wij u graag. 
Onze helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, tel. 070 349 51 78, of 
per e-mail projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel 
kunnen terugbellen. 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
mailto:avg@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/A._Template_plan_van_aanpak_Lijn_4_Experimentele_projecten_vervoer.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/B._Format_begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/D._Format_samenwerkingsovereenkomst.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/D._Format_samenwerkingsovereenkomst.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/E._Lijst_registratiegevens_vervoersritten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/E._Lijst_registratiegevens_vervoersritten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-11/F._Toetsingskader_IGJ_vervoersexperimenten.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/
http://www.zonmw.nl/avg
mailto:avg@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl

